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UREDBA (ES) št.   /2004

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne

o pogojih za dostop do prenosnih omre�ij zemeljskega plina

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA �

ob upo�tevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upo�tevanju predloga Komisije,

ob upo�tevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 1,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe 2,

                                                
1 UL C
2 Mnenje Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004(�e neobjavljeno v Uradnem listu) in

Sklep Sveta z dne    .
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ob upo�tevanju naslednjega:

(1) Direktiva 2003/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o skupnih

pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom1 je bistven prispevek k oblikovanju notranjega

trga s plinom. Sedaj je treba zagotoviti strukturne spremembe v regulativnem okviru, da se

odpravijo ostale ovire pri vzpostavitvi notranjega trga, zlasti glede trgovanja s plinom.

Potrebna so dodatna tehnična pravila, predvsem glede storitev za dostop tretjih strank, načel

mehanizma za dodeljevanje zmogljivosti, postopkov upravljanja prezasedenosti in zahtev po

preglednosti.

(2) Izku�nje, pridobljene pri izvajanju in spremljanju prvega sklopa Smernic za dobro prakso, ki

jih je sprejel Evropski regulativni forum za plin (v nadaljevanju "Forum") leta 2002,

dokazujejo, da je za zagotovitev popolnega izvajanja pravil iz Smernic v vseh dr�avah

članicah in minimalnega jamstva za dejansko enake pogoje dostopa na trg treba zagotoviti

pravno izvr�ljivost teh pravil.

(3) Drugi sklop skupnih pravil z naslovom "Drugi sklop smernic za dobro prakso" je bil sprejet v

okviru zasedanja Foruma 24. in 25. septembra 2003. S to uredbo naj se torej na podlagi

navedenih smernic določijo osnovna načela in pravila glede dostopa do omre�ja, storitev za

dostop tretjih strank, upravljanja prezasedenosti, preglednosti ter glede izravnave odstopanj in

trgovanja s pravicami do zmogljivosti.

(4) Člen 15 Direktive 2003/55/ES dopu�ča upravljavca kombiniranega prenosnega in

distribucijskega omre�ja. Zaradi pravil, določenih v tej uredbi, torej ni treba spreminjati

organizacije nacionalnih prenosnih in distribucijskih omre�ij, ki so skladna z ustreznimi

določbami Direktive 2003/55/ES in zlasti člena 15 Direktive.

                                                
1 UL L 176, 15.7.2003, str. 57.
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(5) Visokotlačni plinovodi, ki povezujejo lokalne distributerje s plinskim omre�jem in ki se v

glavnem ne uporabljajo za lokalno distribucijo, so vključeni na področje uporabe te uredbe.

(6) Treba je jasno opredeliti merila, s katerimi se določijo tarife za dostop do omre�ja, z

namenom zagotoviti, da so v celoti skladne z načelom nediskriminacije in s potrebami dobro

delujočega notranjega trga ter da v celoti upo�tevajo potrebo po celovitosti omre�ja in

odra�ajo dejansko nastale stro�ke, ob zagotavljanju primernih spodbud za večjo učinkovitost,

vključno s primerno donosnostjo nalo�b in, če je to primerno, ob upo�tevanju primerjalnih

analiz tarif, ki jih pripravljajo regulativni organi.

(7) Pri izračunavanju tarif za dostop do omre�ij je pomembno upo�tevati dejansko nastale stro�ke

ter potrebo po zagotavljanju primerne donosnosti nalo�b in spodbud za gradnjo nove

infrastrukture. V tem smislu in zlasti, če obstaja učinkovita konkurenca med plinovodi, bo

primerjalna analiza tarif primerna obravnava.

(8) Uporaba na trgu temelječih mehanizmov za določanje tarif, na primer dra�b, mora biti

zdru�ljiva z določbami Direktive 2003/55/ES.

(9) Potreben je minimalni skupni sklop storitev za dostop tretjih strank, da se zagotovita dejanski

skupni minimalni standard za dostop v celotni Skupnosti in zadostna zdru�ljivost storitev za

dostop tretjih strank ter da se omogoči izkori�čanje prednosti, ki izvirajo iz dobro delujočega

notranjega trga s plinom.
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(10) Sklicevanje na usklajene pogodbe o prenosu v okviru nediskriminatornega dostopa do

omre�ja s strani upravljavcev prenosnega omre�ja ne pomeni, da morajo biti pogoji pogodb o

prenosu določenega upravljavca omre�ja v eni dr�avi članici enaki kot pogoji drugega

upravljavca prenosnega omre�ja v isti dr�avi članici ali drugi dr�avi članici, razen če so

določene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vse pogodbe o prenosu.

(11) Upravljanje pogodbene prezasedenosti omre�ij je pomemben dejavnik pri vzpostavljanju

notranjega trga s plinom. Treba je oblikovati skupna pravila za uravnote�enje potrebe po

sprostitvi neizrabljenih zmogljivosti po načelu "uporabi ali izgubi" s pravicami imetnikov

zmogljivosti, da zmogljivosti uporabijo, ko jih potrebujejo, s čimer je treba hkrati povečati

likvidnost zmogljivosti.

(12) Trenutno fizična prezasedenost omre�ij redko predstavlja problem v Skupnosti, vendar pa

lahko v prihodnosti postane problematična. Pomembno je torej določiti temeljno načelo za

dodeljevanje prezasedenih zmogljivosti v tak�nih okoli�činah.

(13) Za pridobitev dejanskega dostopa do plinskih omre�ij potrebujejo uporabniki omre�ja

informacije, predvsem glede tehničnih zahtev in razpolo�ljivih zmogljivosti, da lahko izrabijo

poslovne prilo�nosti, ki nastajajo na notranjem trgu. Potrebni so skupni minimalni standardi

glede tak�nih zahtev po preglednosti. Tak�ne informacije se lahko objavijo na različne načine,

tudi v elektronski obliki.
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(14) Nediskriminatorni in pregledni sistemi izravnave odstopanj za plin, ki jih upravljajo

upravljavci prenosnih omre�ij, so pomembni mehanizmi zlasti za nove udele�ence na trgu, ki

bi utegnili imeti več te�av z izravnavo celotnega portfelja prodaj v primerjavi z �e

uveljavljenimi podjetji na določenem trgu. Treba je torej sprejeti pravila za zagotovitev, da

upravljavci prenosnega omre�ja upravljajo tak�ne mehanizme na način, ki je zdru�ljiv z

nediskriminatornimi, preglednimi in učinkovitimi pogoji za dostop do omre�ja.

(15) Trgovanje s primarnimi pravicami do zmogljivosti je pomemben del razvoja konkurenčnega

trga in ustvarjanja likvidnosti. S to uredbo je treba torej določiti osnovna pravila glede tega

vpra�anja.

(16) Zagotoviti je treba, da se podjetjem, ki pridobijo pravice do zmogljivosti, omogoči prodaja teh

pravic drugim poobla�čenim podjetjem, z namenom zagotoviti ustrezno raven likvidnosti na

trgu zmogljivosti. Ta pristop pa ne izključuje delovanja sistema, po katerem so zmogljivosti,

neizrabljene v obdobju, ki je določeno na nacionalni ravni, ponovno razpolo�ljive na trgu kot

stalne zmogljivosti.

(17) Nacionalni regulativni organi morajo zagotoviti skladnost s pravili iz te uredbe in iz smernic,

sprejetih v skladu s to uredbo.

(18) V Smernicah, prilo�enih k tej uredbi, so na podlagi drugega sklopa Smernic za dobro prakso

opredeljena določena podrobna izvedbena pravila. Ta pravila se bodo, če je to primerno,

sčasoma razvijala, upo�tevajoč razlike med nacionalnimi plinskimi omre�ji.
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(19) Komisija naj pri predlaganju sprememb Smernic iz Priloge k tej uredbi zagotovi predhodno

posvetovanje z vsemi prizadetimi stranmi, ki jih predstavljajo strokovna zdru�enja, in z

dr�avami članicami v okviru Foruma ter naj zaprosi za prispevek Skupino evropskih

regulatorjev za električno energijo in plin.

(20) Dr�ave članice in pristojni nacionalni organi morajo Komisiji predlo�iti ustrezne informacije.

Komisija te informacije obravnava zaupno.

(21) Ta uredba in smernice, sprejete v skladu s to uredbo, ne posegajo v uporabo pravil Skupnosti

o konkurenci.

(22) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, naj se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji

podeljenih izvedbenih pooblastil1.

(23) Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja pravičnih pravil v zvezi s pogoji za dostop do

prenosnih omre�ij zemeljskega plina, dr�ave članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta

cilj zaradi obsega in učinkov predlaganega ukrepa lahko bolje dose�e na ravni Skupnosti,

Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe.

Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so

potrebni za doseganje navedenega cilja �

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

                                                
1 UL L 184, 17.7.1999, str. 23.
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Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1. Ta uredba je namenjena oblikovanju nediskriminatornih pravil o pogojih za dostop do

prenosnih omre�ij zemeljskega plina ob upo�tevanju posebnosti nacionalnih in regionalnih trgov z

namenom zagotovitve pravilnega delovanja notranjega trga s plinom.

Ta cilj vključuje določitev usklajenih načel za tarife za dostop do omre�ja ali metodologij za

njihovo izračunavanje, zagotovitev storitev za dostop tretjih strank, določitev usklajenih načel za

dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, določitev zahtev po preglednosti, določitev

pravil za izravnavo in obračunavanje odstopanj ter spodbujanje trgovanja z zmogljivostmi.

2. Dr�ave članice lahko za namene izvajanja ene ali več nalog, ki so navadno dodeljene

upravljavcu prenosnega omre�ja, v skladu z Direktivo 2003/55/ES ustanovijo subjekt oz. telo, za

katerega se uporabljajo zahteve iz te uredbe.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1. V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1) "prenos" pomeni prenos zemeljskega plina po omre�ju, ki v glavnem zajema visokotlačne

plinovode, z namenom dostave odjemalcem, vendar ne po pridobivalnem plinovodnem

omre�ju in ne po delu visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo predvsem za lokalno

distribucijo zemeljskega plina, in ne vključuje dobave;
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2) "pogodba o prenosu" pomeni pogodbo, ki jo je upravljavec prenosnega omre�ja sklenil z

uporabnikom omre�ja z namenom izvajati prenos;

3) "zmogljivost" pomeni največji mo�ni pretok, izra�en v normalnih kubičnih metrih na časovno

enoto ali energijskih enotah na časovno enoto, do katerega je upravičen uporabnik omre�ja v

skladu z določbami pogodbe o prenosu;

4) "neizkori�čena zmogljivost" pomeni zagotovljeno zmogljivost, ki jo je uporabnik omre�ja

pridobil po pogodbi o transportu, vendar je ni napovedal;

5) "upravljanje prezasedenosti" pomeni upravljanje portfelja zmogljivosti upravljavca

prenosnega omre�ja z namenom doseči optimalno in najučinkovitej�o uporabo tehnične

zmogljivosti ter pravočasno odkrivanje prezasedenosti in zasičenosti v prihodnosti;

6) "sekundarni trg" pomeni trg zmogljivosti, s katerimi se trguje drugače kot na primarnem trgu;

7) "napoved" pomeni predhodno poročanje uporabnika omre�ja upravljavcu prenosnega omre�ja

o dejanskem pretoku, s katerim uporabnik �eli oddajati plin v omre�je ali ga odjemati iz

njega;

8) "popravljena napoved" pomeni naknadno sporočeno popravljeno napoved;
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9) "celovitost omre�ja" pomeni kakr�no koli stanje v zvezi s prenosnim omre�jem, vključno s

potrebnimi prenosnimi objekti in napravami, v katerih ostaneta tlak in kakovost zemeljskega

plina znotraj minimalnih in maksimalnih meja, ki jih določi upravljavec prenosnega omre�ja,

tako da je s tehničnega stali�ča zagotovljen prenos zemeljskega plina;

10) "obdobje izravnave odstopanj" pomeni obdobje, v katerem mora vsak uporabnik omre�ja v

skladu s pogodbo o prenosu ali sistemskimi obratovalnimi navodili izravnati odjem neke

količine zemeljskega plina, izra�ene v energijskih enotah, z oddajo enake količine

zemeljskega plina v prenosno omre�je;

11) "uporabnik omre�ja" pomeni odjemalca ali potencialnega odjemalca pri upravljavcu

prenosnega omre�ja in same upravljavce prenosnega omre�ja, v kolikor je to potrebno, da

opravljajo svoje naloge v zvezi s prenosom;

12) "prekinljive storitve" pomenijo storitve, ki jih v zvezi s prekinljivo zmogljivostjo ponuja

upravljavec prenosnega omre�ja;

13) "prekinljiva zmogljivost" pomeni prenosno zmogljivost plina, ki jo upravljavec prenosnega

omre�ja lahko prekine v skladu s pogoji, določenimi v pogodbi o prenosu;

14) "dolgoročne storitve" pomenijo storitve, ki jih upravljavec prenosnega omre�ja ponuja za

obdobje enega leta ali več;

15) "kratkoročne storitve" pomenijo storitve, ki jih upravljavec prenosnega omre�ja ponuja za

manj kot eno leto;
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16) "zagotovljena zmogljivost" pomeni prenosno zmogljivost plina, za katero upravljavec

prenosnega omre�ja s pogodbo jamči, da se ne prekinja;

17) "zagotovljene storitve" pomenijo storitve, ki jih v zvezi z zagotovljeno zmogljivostjo ponuja

upravljavec prenosnega omre�ja;

18) "tehnična zmogljivost" pomeni največjo stalno zmogljivost, ki jo upravljavec prenosnega

omre�ja lahko ponudi uporabnikom omre�ja, upo�tevajoč celovitost omre�ja in obratovalne

zahteve prenosnega omre�ja;

19) "pogodbena zmogljivost" pomeni zmogljivost, ki jo je upravljavec prenosnega omre�ja v

skladu s pogodbo o prenosu dodelil uporabniku omre�ja;

20) "razpolo�ljiva zmogljivost" pomeni tisti del tehnične zmogljivosti, ki ni dodeljena in je v

danem trenutku �e vedno na razpolago v omre�ju;

21) "pogodbena prezasedenost" pomeni stanje, v katerem povpra�evanje po zagotovljeni

zmogljivosti presega tehnično zmogljivost;

22) "primarni trg" pomeni trg, na katerem upravljavec prenosnega omre�ja trguje neposredno z

zmogljivostjo;

23) "fizična prezasedenost" pomeni stanje, v katerem povpra�evanje po dejanskih dobavah

presega tehnično zmogljivost v določenem trenutku;
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2. Uporabljajo se ustrezne opredelitve iz člena 2 Direktive 2003/55/ES, razen opredelitve

prenosa iz točke 3 omenjenega člena.

Člen 3

Tarife za dostop do omre�ij

1. Tarife ali metodologije za izračun tarif, ki jih uporabljajo upravljavci prenosnih omre�ij in so

v skladu s členom 25(2) Direktive 2003/55/ES potrjene s strani regulativnih organov, ter tarife,

objavljene v skladu s členom 18(1) navedene direktive, morajo biti pregledne, upo�tevati morajo

potrebo po celovitosti omre�ja in njegovi izbolj�avi ter odra�ati dejansko nastale stro�ke, hkrati pa

zagotavljati ustrezne spodbude za učinkovitost, vključno z ustrezno donosnostjo nalo�b, in, če je to

primerno, upo�tevati primerjalno analizo tarif s strani regulativnih organov. Tarife ali metodologije

za izračun tarif se uporabljajo na nediskriminatoren način.

Dr�ave članice lahko določijo, da je tarife mogoče določiti z na trgu temelječimi mehanizmi, na

primer z dra�bami, pod pogojem, da tak�no ureditev in nastale prihodke odobri regulativni organ.

Tarife ali metodologije za izračun tarif spodbujajo učinkovito trgovanje s plinom in konkurenco,

istočasno pa preprečujejo navzkri�no subvencioniranje med uporabniki omre�ij in zagotavljajo

spodbude za nalo�be ter vzdr�ujejo ali vzpostavljajo usklajenost obratovanja med prenosnimi

omre�ji.
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2. Tarife za dostop do omre�ja ne omejujejo likvidnosti trga niti ne izkrivljajo čezmejnega

trgovanja različnih prenosnih omre�ij. Če razlike v tarifnih strukturah ali mehanizmih za izravnavo

odstopanj ovirajo trgovanje preko prenosnih omre�ij, se upravljavci prenosnih omre�ij brez

poseganja v člen 25(2) Direktive 2003/55/ES v tesnem sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi

organi aktivno zavzemajo za zbli�evanje tarifnih struktur in načel zaračunavanja, vključno glede

izravnave odstopanj.

Člen 4

Storitve za dostop tretjih strank

1. Upravljavci prenosnih omre�ij:

(a) zagotovijo, da nudijo storitve vsem uporabnikom omre�ja brez diskriminacije. Zlasti, kadar

upravljavec prenosnega omre�ja ponuja enake storitve različnim odjemalcem, to počne pod

enakimi pogodbenimi pogoji, z uporabo bodisi usklajenih pogodb o prenosu bodisi s

sistemskimi obratovalnimi navodili, potrjenimi s strani pristojnega organa v skladu s

postopkom iz člena 25 Direktive 2003/55/ES;

(b) nudijo zagotovljene in prekinljive storitve za dostop tretjih strank. Cena prekinljive

zmogljivosti odra�a verjetnost prekinitve.

(c) nudijo uporabnikom omre�ja dolgoročne in kratkoročne storitve.
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2. Pogodbe o prenosu z netipskim začetkom veljavnosti ali sklenjene za kraj�e obdobje kot

tipska enoletna pogodba o prenosu v skladu z načeli iz člena 3(1) nimajo za posledico poljubno

vi�jih ali ni�jih tarif, ki ne odra�ajo tr�ne vrednosti storitve.

3. Kadar je to primerno, se storitve za dostop tretjih strank dodelijo, če obstajajo ustrezna

jamstva s strani uporabnikov omre�ja glede njihove kreditne sposobnosti. Tak�na jamstva ne smejo

predstavljati nikakr�nih neupravičenih ovir za dostop na trg in morajo biti nediskriminatorna,

pregledna in sorazmerna.

Člen 5

Načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti

in postopkov upravljanja prezasedenosti

1. Udele�encem na trgu je na voljo največja mo�na zmogljivost na vseh relevantnih točkah iz

člena 6(3), ob upo�tevanju celovitosti omre�ja in njegovega učinkovitega obratovanja.

2. Upravljavci prenosnih omre�ij izvajajo in objavijo nediskriminatorne in pregledne mehanizme

za dodeljevanje zmogljivosti, ki:

(a) zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in največjo mo�no izrabo tehnične

zmogljivosti ter spodbujajo nalo�be v novo infrastrukturo;
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(b) so zdru�ljivi s tr�nimi mehanizmi, ki vključujejo fizične trge (spot markets) in trgovalna

vozli�ča (trading hubs), hkrati pa so pro�ni in sposobni prilagoditve spreminjajočim se tr�nim

razmeram;

(c) so zdru�ljivi s sistemi dr�av članic za dostop do omre�ja .

3. Ko upravljavci prenosnega omre�ja sklenejo nove pogodbe o prenosu ali se ponovno pogajajo

o obstoječih pogodbah o prenosu, te pogodbe upo�tevajo naslednja načela:

(a) v primeru pogodbene prezasedenosti upravljavec prenosnega omre�ja ponudi neizkori�čeno

zmogljivost na primarnem trgu, in sicer vsaj en dan vnaprej in kot prekinljivo zmogljivost,

(b) uporabniki omre�ja, ki �elijo ponovno prodati ali dati v podzakup neizkori�čeno pogodbeno

zmogljivost na sekundarnem trgu, imajo pravico to storiti. Dr�ave članice lahko v tem

primeru od uporabnikov omre�ja zahtevajo posredovanje obvestila ali informacij upravljavcu

prenosnega omre�ja.

4. Če ostane zmogljivost, dodeljena z obstoječimi pogodbami o prenosu, neizkori�čena in če

nastopi pogodbena prezasedenost, upravljavci prenosnih omre�ij uporabijo odstavek 3, razen če to

ne kr�i zahtev obstoječih pogodb o prenosu. Če bi to pomenilo kr�itev obstoječih pogodb o prenosu,

upravljavci prenosnih omre�ij po posvetovanju s pristojnimi organi uporabniku omre�ja predlo�ijo

pro�njo za uporabo neizkori�čene zmogljivosti na sekundarnem trgu v skladu z odstavkom 3.

5. V primeru, da obstaja fizična prezasedenost, upravljavci prenosnega omre�ja ali, kadar je to

primerno, regulativni organi uporabijo nediskriminatorne in pregledne mehanizme za dodeljevanje

zmogljivosti.
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Člen 6

Zahteve po preglednosti

1. Upravljavci prenosnih omre�ij objavijo podrobne informacije glede storitev, ki jih ponujajo,

in glede relevantnih pogojev, ki jih uporabljajo, skupaj s tehničnimi informacijami, ki jih uporabniki

omre�ja potrebujejo za pridobitev dejanskega dostopa do omre�ja.

2. Za zagotovitev preglednih, objektivnih in nediskriminatornih tarif ter za spodbujanje

učinkovite uporabe plinskega omre�ja bi morali upravljavci prenosnega omre�ja ali ustrezni

nacionalni organi objaviti razumne in zadostno podrobne informacije o oblikovanju, metodologiji in

strukturi tarif.

3. Vsak upravljavec prenosnega omre�ja objavlja za ponujene storitve numerične informacije o

tehničnih, pogodbenih in razpolo�ljivih zmogljivostih za vse relevantne točke, vključno za vstopne

in izstopne točke, in sicer redno in nepretrgano ter na uporabniku prijazen standardiziran način.

4. Relevantne točke prenosnega omre�ja, o katerih je treba objaviti informacije, potrdijo

pristojni organi po posvetovanju z uporabniki omre�ja.

5. Če upravljavec prenosnega omre�ja meni, da zaradi zaupnosti ne more objaviti vseh

zahtevanih podatkov, prosi pristojne organe za dovoljenje, da omeji objavo v zvezi z zadevno točko

ali zadevnimi točkami.
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Pristojni organi dajo oz. zavrnejo dovoljenje za vsak primer posebej, pri čemer upo�tevajo zlasti

potrebo po spo�tovanju upravičene poslovne tajnosti in cilj oblikovanja konkurenčnega notranjega

trga s plinom. Če je dovoljenje dano, se razpolo�ljive zmogljivosti objavijo brez navedbe

numeričnih podatkov, ki bi bili v nasprotju z zaupnostjo.

Dovoljenja iz tega odstavka se ne dajo, če so najmanj trije uporabniki omre�ja pogodbeno zakupili

zmogljivost v isti točki.

6. Upravljavci prenosnega omre�ja vedno razkrijejo informacije, zahtevane s to uredbo, na

smiseln, količinsko jasen in zlahka dostopen način ter brez diskriminacije.

Člen 7

Pravila za izravnavo in obračunavanje odstopanj

1. Pravila za izravnavo odstopanj se oblikujejo na po�ten, nediskriminatoren in pregleden način

ter temeljijo na objektivnih merilih. Pravila za izravnavo odstopanj odra�ajo dejanske potrebe

omre�ja, upo�tevajoč vire, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omre�ja.

2. V primeru netr�nih sistemov izravnave odstopanj se dopustne ravni odstopanja določijo tako,

da odra�ajo sezonske značilnosti, ali tako, da odra�ajo dopustno raven odstopanja, ki je vi�ja od

tiste, ki odra�a sezonski značaj, in da odra�ajo dejanske tehnične zmogljivosti prenosnega omre�ja.

Dopustne ravni odstopanja odra�ajo dejanske potrebe omre�ja, upo�tevajoč vire, ki so na voljo

upravljavcu prenosnega omre�ja.
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3. Obračunavanje odstopanj v splo�nem odra�a stro�ke, obenem pa uporabnikom omre�ja

zagotavlja ustrezne spodbude pri izravnavi dobave in odjema plina. Obračunavanje odstopanj

preprečuje navzkri�no subvencioniranje med uporabniki omre�ja in ne sme ovirati vstopa novih

udele�encev na trg.

Pristojni organi ali upravljavec prenosnega omre�ja, kakor je primerno, objavi vsakr�no

metodologijo obračunavanja odstopanj in tudi končne tarife.

4. Upravljavci prenosnega omre�ja lahko uporabnikom omre�ja, katerih dobava v prenosno

omre�je in odjem iz prenosnega omre�ja nista izravnana v skladu s pravili za izravnavo odstopanj iz

odstavka 1, zaračunajo penale.

5. Pri izračunavanju tarif na način, ki ne zmanj�uje interesa za izravnavo odstopanj, se

upo�tevajo penali, ki presegajo dejansko nastale stro�ke izravnave in jih odobrijo pristojni organi.

6. Upravljavci prenosnega omre�ja zagotovijo zadostne, pravočasne in zanesljive "on-line"

informacije o stanju izravnave odstopanj uporabnika omre�ja, da lahko uporabniki omre�ja

pravočasno sprejmejo ukrepe za izravnavo odstopanj. Raven zagotovljenih informacij odra�a raven

upravljavcu prenosnega omre�ja razpolo�ljivih. Če se zagotavljanje tak�nih informacij zaračunava,

pristojni organi to zaračunavanje odobrijo, upravljavec prenosnega omre�ja pa ga objavi.

7. Dr�ave članice zagotovijo, da si upravljavci prenosnega omre�ja prizadevajo uskladiti

ureditve za izravnavo odstopanj ter racionalizirati strukture in ravni plačila za izravnavo odstopanj z

namenom spodbujanja trgovanja s plinom.
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Člen 8

Trgovanje s pravicami do zmogljivosti

Vsak upravljavec prenosnega omre�ja sprejme razumne ukrepe, da omogoči in spodbudi prosto

trgovanje s pravicami do zmogljivosti. Vsak tak upravljavec razvije usklajene pogodbe o prenosu in

postopke na primarnem trgu z namenom spodbujati sekundarno trgovanje z zmogljivostmi in prizna

prenos primarnih pravic do zmogljivosti, v primeru, da je o tem obve�čen s strani uporabnikov

omre�ja. Regulativne organe se obvesti o usklajenih pogodbah o prenosu in postopkih.

Člen 9

Smernice

1. Če je to primerno, smernice za zagotavljanje najni�je ravni usklajenosti, potrebne za dosego

cilja te uredbe, določijo:

(a) podrobnosti o storitvah za dostop tretjih strank v skladu s členom 4, vključno z vrsto in

trajanjem storitev ter drugimi zahtevami glede le-teh;

(b) podrobnosti o načelih mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in uporabi postopkov za

upravljanje prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti v skladu s členom 5;

(c) podrobnosti o opredelitvi tehničnih informacij, ki jih uporabniki omre�ja potrebujejo za

pridobitev dejanskega dostopa do omre�ja, in opredelitvi vseh relevantnih točk za potrebe

zahtev po preglednosti v skladu s členom 6, vključno z informacijami za objavo za vse

relevantne točke in časovnim razporedom, po katerem se te informacije objavijo.
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2. Smernice o zadevah, na�tetih v odstavku 1, so določene v Prilogi. Komisija jih lahko

spremeni v skladu s postopkom iz člena 14(2).

3. Uporaba in sprememba smernic, sprejetih na podlagi te uredbe, odra�ata razlike med

nacionalnimi plinskimi omre�ji in tako ne zahtevata enotnih podrobnih pogojev na ravni Skupnosti

glede dostopa tretjih strank. Smernice lahko vseeno določijo minimalne zahteve, ki jih je treba

izpolnjevati za dosego nediskriminatornih in preglednih pogojev za dostop do omre�ja, potrebnih za

notranji trg s plinom, ki se lahko nadalje uporabijo v luči razlik med nacionalnimi plinskimi

omre�ji.

Člen 10

Regulativni organi

Regulativni organi dr�av članic, ustanovljeni v skladu s členom 25 Direktive 2003/55/ES, pri

izvajanju svojih nalog v okviru te uredbe zagotavljajo skladnost s to uredbo in smernicami,

sprejetimi na podlagi člena 9 te uredbe.

Kadar je primerno, sodelujejo med seboj in s Komisijo.

Člen 11

Zagotavljanje informacij

Dr�ave članice in regulativni organi posredujejo Komisiji na zahtevo vse informacije, potrebne za

namene člena 9.
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Komisija določi razumen rok, do katerega je treba posredovati te informacije, upo�tevajoč

kompleksnost in nujnost zahtevanih informacij.

Člen 12

Pravica dr�av članic do sprejetja podrobnej�ih ukrepov

Ta uredba ne posega v pravice dr�av članic, da obdr�ijo ali uvedejo ukrepe, ki vsebujejo

podrobnej�e določbe od tistih, ki jih določajo ta uredba in smernice iz člena 9.

Člen 13

Kazni

1. Dr�ave članice sprejmejo pravila o kaznih za kr�itve določb te uredbe in vse potrebne ukrepe

za zagotavljanje njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in

odvračilne. Dr�ave članice Komisijo uradno obvestijo o navedenih določbah najkasneje do 1. julija

2006 in jo nemudoma uradno obvestijo o kakr�nih koli naknadnih spremembah.

2. Kazni, predvidene v skladu z odstavkom 1, nimajo kazenskopravne narave.
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Člen 14

Postopek v odboru

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 30 Direktive 2003/55/ES.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upo�tevanju

določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES zna�a tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 15

Poročilo Komisije

Komisija spremlja izvajanje te uredbe. Komisija v svojem poročilu na podlagi člena 31(3) Direktive

2003/55/ES poroča tudi o izku�njah, pridobljenih z izvajanjem te uredbe. Poročilo predvsem preuči,

v kolik�ni meri je Uredba uspela zagotoviti nediskriminatorne in stro�ke upo�tevajoče pogoje za

dostop do prenosnih omre�ij plina in s tem prispevala k odjemalčevi izbiri na dobro delujočem

notranjem trgu ter k dolgoročni zanesljivosti oskrbe. Če je to potrebno, so poročilu prilo�eni

ustrezni predlogi in/ali priporočila.



11652/2/04 REV 2 MP/us 22
DG C II    SL

Člen 16

Odstopanja in izjeme

Ta uredba se ne uporablja za:

(a) prenosna omre�ja zemeljskega plina, ki se nahajajo v dr�avah članicah, za čas trajanja

odstopanj, odobrenih v skladu s členom 28 Direktive 2003/55/ES; dr�ave članice, ki so jim

bila odobrena odstopanja po členu 28 Direktive 2003/55/ES in ki zato lahko zaprosijo

Komisijo za začasno odstopanje od uporabe te uredbe za obdobje največ dveh let od dne

izteka odstopanja iz te točke;

(b) povezovalne plinovode med dr�avami članicami ter znatna povečanja zmogljivosti obstoječe

infrastrukture in spremembe tak�ne infrastrukture, ki omogočajo razvoj novih virov oskrbe s

plinom, kot je določeno v členu 22(1) in (2) Direktive 2003/55/ES, ki so izvzeti iz določb

členov 18, 19, 20 ter 25(2), (3) in (4) navedene direktive, dokler so izvzeti iz določb iz te

točke;

(c) prenosna omre�ja zemeljskega plina, ki jim je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 27

Direktive 2003/55/ES.
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Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006, razen drugega stavka člena 9(2), ki se uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh dr�avah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik
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PRILOGA

SMERNICE ZA:

1. STORITVE ZA DOSTOP TRETJIH STRANK

2. NAČELA MEHANIZMOV ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI, POSTOPKI

UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI IN NJIHOVA UPORABA V PRIMERU

POGODBENE PREZASEDENOSTI

3. OPREDELITEV TEHNIČNIH INFORMACIJ, KI JIH UPORABNIKI OMRE�JA

POTREBUJEJO ZA PRIDOBITEV DEJANSKEGA DOSTOPA DO OMRE�JA,

OPREDELITEV VSEH RELEVANTNIH TOČK V ZVEZI Z ZAHTEVAMI PO

PREGLEDNOSTI, INFORMACIJE, KI JIH JE POTREBNO OBJAVITI ZA VSE

RELEVANTNE TOČKE, IN ČASOVNI RAZPORED, PO KATEREM SE TE

INFORMACIJE OBJAVIJO

1. STORITVE ZA DOSTOP TRETJIH STRANK

(1) Upravljavci prenosnih omre�ij nudijo zagotovljene in prekinljive storitve za najmanj en dan.

(2) Usklajene pogodbe o prenosu in sistemska obratovalna navodila so oblikovani tako, da

spodbujajo trgovanje in ponovno uporabo zmogljivosti, ki so s pogodbo dodeljene

uporabnikom omre�ja, ne da bi bilo ovirano spro�čanje zmogljivosti.
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(3) Upravljavci prenosnih omre�ij razvijejo sistemska obratovalna navodila in usklajene pogodbe

po ustreznem posvetovanju z uporabniki omre�ja.

(4) Upravljavci prenosnih omre�ij uvedejo tipske postopke napovedi in popravljene napovedi,

potem ko so enkrat dogovorjeni v okviru European Association for the Streamlining of the

Exchange of Energy - Gas (v nadaljnjem besedilu "zdru�enje EASEE-Gas"). Razvijejo

informacijske sisteme in elektronska komunikacijska sredstva, s katerimi bodo uporabnikom

omre�ja zagotovili ustrezne podatke in poenostavili transakcije, kot so napovedi, sklepanje

pogodb za dodeljevanje zmogljivosti in prenos pravic do zmogljivosti med uporabniki

omre�ja.

(5) Upravljavci prenosnih omre�ij uskladijo formalizirane postopke za predlo�itev zahtev in

odzivne čase v skladu z najbolj�o prakso v panogi z namenom čim bolj skraj�ati odzivne čase.

Najkasneje do 1. julija 2006 poskrbijo za »on-line« elektronski sistem rezervacije

zmogljivosti in njihove potrditve ter za postopke napovedi in popravljene napovedi, če se o

tak�nih postopkih dogovori v okviru zdru�enja EASEE-Gas.

(6) Upravljavci prenosnih omre�ij uporabnikom omre�ja ne zaračunavajo posebej za zahteve po

informacijah in transakcije v zvezi z njihovimi pogodbami o prenosu, ki se izvr�ijo v skladu s

standardnimi pravili in postopki.

(7) Zahteve po informacijah, ki terjajo izredne ali čezmerne stro�ke, kot na primer �tudije

izvedljivosti, se lahko zaračunava posebej, pod pogojem, da je te stro�ke mogoče ustrezno

utemeljiti.
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(8) Upravljavci prenosnih omre�ij sodelujejo z drugimi upravljavci prenosnih omre�ij pri

usklajevanju vzdr�evanja lastnih omre�ij z namenom kar najbolj zmanj�ati vsakr�ne motnje

prenosnih storitev za uporabnike omre�ja in upravljavce prenosnega omre�ja na drugih

območjih ter zagotoviti enake koristi v zvezi z zanesljivostjo oskrbe, vključno s tranzitom.

(9) Po ustreznem predhodnem obvestilu upravljavci prenosnih omre�ij objavijo vsaj enkrat letno

v predhodno določenem roku vsa načrtovana obdobja za vzdr�evanje, ki bi utegnila vplivati

na pravico uporabnikov omre�ja, izhajajočo iz pogodb o prenosu, ter ustrezne operativne

informacije. To vključuje takoj�njo in nepristransko objavo vsakr�nih sprememb načrtovanih

obdobij za vzdr�evanje in obvestilo o nenačrtovanem vzdr�evanju, takoj ko je ta informacija

na voljo upravljavcu prenosnega omre�ja. V obdobju vzdr�evanja upravljavci prenosnega

omre�ja objavljajo redno posodobljene informacije o podrobnostih, pričakovanem trajanju in

posledicah vzdr�evanja.

(10) Upravljavci prenosnih omre�ij vodijo dnevnik o dejanskem vzdr�evanju in nastalih motnjah

pretoka ter ga dajo na razpolago pristojnemu organu, če ta to zahteva. Informacije so na voljo

tudi tistim, ki jih je motnja prizadela, če to zahtevajo.

2. NAČELA MEHANIZMOV ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI, POSTOPKI

UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI IN NJIHOVA UPORABA V PRIMERU

POGODBENE PREZASEDENOSTI



11652/2/04 REV 2 MP/us 4
PRILOGA DG C II    SL

2.1 NAČELA MEHANIZMOV ZA DODELJEVANJE ZMOGLJIVOSTI IN POSTOPKI

UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI

(1) Mehanizem za dodeljevanje zmogljivosti in postopki upravljanja prezasedenosti spodbujajo

razvoj konkurence in prosto trgovanje z zmogljivostjo ter so skladni s tr�nimi mehanizmi,

vključno s fizičnimi trgi in trgovanlnimi vozli�či. So pro�ni in sposobni prilagoditve

spreminjajočim se tr�nim razmeram.

(2) Ti mehanizmi in postopki upo�tevajo celovitost zadevnega omre�ja in zanesljivost oskrbe.

(3) Ti mehanizmi in postopki niti ne ovirajo vstopa novih udele�encev na trg niti ne ustvarjajo

neupravičenih ovir za dostop do trga. Udele�encem na trgu, vključno z novimi udele�enci na

trgu in podjetji z majhnim tr�nim dele�em, ne preprečujejo, da bi učinkovito konkurirali.

(4) Ti mehanizmi in postopki zagotavljajo ustrezne ekonomske signale za učinkovito in

optimalno izrabo tehnične zmogljivosti in spodbujajo vlaganje v novo infrastrukturo.

(5) Uporabnikom omre�ja se svetuje v zvezi z okoli�činami, ki bi utegnile vplivati na

razpolo�ljivost pogodbene zmogljivosti. Informacije o prekinitvi morajo odra�ati raven

informacij, ki so na voljo upravljavcu prenosnega omre�ja.

(6) V primeru te�av pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti dobave, nastalih zaradi razlogov v

zvezi s celovitostjo omre�ja, upravljavci prenosnega omre�ja o tem nemudoma obvestijo

uporabnike omre�ja in sku�ajo najti nediskriminatorno re�itev.
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Upravljavci prenosnega omre�ja se pred izvajanjem postopkov o le-teh posvetujejo z uporabniki

omre�ja in se o njih dogovorijo z regulativnim organom.

2.2 POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE

PREZASEDENOSTI

(1) Če ostane pogodbena zmogljivost neizkori�čena, jo upravljavci prenosnega omre�ja ponudijo

kot prekinljivo zmogljivost na primarnem trgu s pogodbami z različnim trajanjem, dokler

zadevni uporabnik omre�ja ne ponudi te zmogljivosti po primerni ceni na sekundarnem trgu.

(2) Prihodki iz spro�čene prekinljive zmogljivosti se razdelijo v skladu s pravili, ki jih določi ali

odobri relevanten regulativni organ. Ta pravila morajo biti zdru�ljiva z zahtevami dejanske in

učinkovite uporabe omre�ja.

(3) Ustrezni regulativni organi lahko, upo�tevajoč posebne okoli�čine, določijo primerno ceno za

spro�čeno prekinljivo zmogljivost.

(4) Kadar je to primerno, si upravljavci prenosnega omre�ja v razumni meri prizadevajo ponuditi

na trgu vsaj dele neizrabljene zmogljivosti kot zagotovljeno zmogljivost.

3. OPREDELITEV TEHNIČNIH INFORMACIJ, KI JIH UPORABNIKI OMRE�JA

POTREBUJEJO ZA PRIDOBITEV DEJANSKEGA DOSTOPA DO OMRE�JA,

OPREDELITEV VSEH RELEVANTNIH TOČK V ZVEZI Z ZAHTEVAMI PO

PREGLEDNOSTI, INFORMACIJE, KI JIH JE POTREBNO OBJAVITI ZA VSE

RELEVANTNE TOČKE, IN ČASOVNI RAZPORED, PO KATEREM SE TE

INFORMACIJE OBJAVIJO
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3.1 OPREDELITEV TEHNIČNIH INFORMACIJ, KI JIH UPORABNIKI OMRE�JA

POTREBUJEJO ZA PRIDOBITEV DEJANSKEGA DOSTOPA DO OMRE�JA

Upravljavci prenosnih omre�ij v zvezi s svojimi omre�ji in storitvami objavijo vsaj naslednje

informacije:

(a) podroben in celovit opis različnih ponujenih storitev in cene zanje;

(b) različne vrste pogodb o prenosu, ki so na voljo za te storitve, in po potrebi sistemska

obratovalna navodila in/ali običajne pogoje, ki določajo pravice in obveznosti vseh

uporabnikov omre�ja, vključno z usklajenimi pogodbami o prenosu in drugimi zadevnimi

dokumenti;

(c) usklajene postopke, ki se izvedejo pri uporabi prenosnega omre�ja, vključno z opredelitvijo

ključnih pojmov;

(d) določbe o dodeljevanju zmogljivosti, upravljanju prezasedenosti in postopkih za

preprečevanje kopičenja zmogljivosti in njihove ponovne uporabe;

(e) pravila, ki se uporabljajo za trgovanje z zmogljivostjo na sekundarnem trgu v odnosu do

upravljavca prenosnega omre�ja;

(f) po potrebi raven fleksibilnosti in dopustne meje odstopanja, vključene v prenosne in druge

storitve brez posebnega zaračunavanja, ter vsakr�no dodatno ponujeno fleksibilnost in

pripadajoče cene;
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(g) podroben opis plinskega omre�ja upravljavca prenosnega omre�ja z navedbo vseh relevantnih

točk, ki povezujejo njegovo omre�je z omre�jem drugih upravljavcev prenosnih omre�ij in/ali

plinsko infrastrukturo, kot na primer za utekočinjen zemeljski plin (UZP), ter infrastrukture,

potrebne za zagotovitev sistemskih storitev, kot so opredeljene s členom 2(14) Direktive

2003/55/ES;

(h) informacije o zahtevah glede kakovosti in tlaka plina;

(i) pravila za priključitev na omre�je, ki ga upravlja upravljavec prenosnega omre�ja;

(j) vsakr�ne informacije o predlagani in/ali dejanski spremembi storitev ali pogojev, vključno z

zadevami pod točkami (a) do (i), ki morajo biti posredovane pravočasno.

3.2 OPREDELITEV VSEH RELEVANTNIH TOČK V ZVEZI Z ZAHTEVAMI PO

PREGLEDNOSTI

Relevantne točke vključujejo vsaj:

(a) vse vstopne točke na omre�ju, ki ga upravlja upravljavec prenosnega omre�ja;

(b) najpomembnej�e izhodne točke in izhodna območja, ki zajemajo najmanj 50 % vseh izhodnih

zmogljivosti omre�ja določenega upravljavca prenosnega omre�ja, vključno z vsemi

izhodnimi točkami ali izhodnimi območji, ki pomenijo več kot 2 % celotne izhodne

zmogljivosti omre�ja;

(c) vse točke, ki povezujejo različna omre�ja upravljavcev prenosnega omre�ja;
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(d) vse točke, ki povezujejo omre�je upravljavca prenosnega omre�ja s terminalom UZP;

(e) vse bistvene točke znotraj omre�ja določenega upravljavca prenosnega omre�ja, vključno s

točkami, povezanimi s plinskimi vozli�či; za bistvene veljajo vse točke, pri katerih bi glede na

izku�nje utegnilo priti do fizične prezasedenosti;

(f) vse točke, ki povezujejo omre�je določenega upravljavca prenosnega omre�ja z

infrastrukturo, ki je potrebna za zagotavljanje sistemskih storitev, kot so opredeljene s členom

2(14) Direktive 2003/55/ES.

3.3 INFORMACIJE, KI JIH JE POTREBNO OBJAVITI ZA VSE RELEVANTNE TOČKE, IN

ČASOVNI RAZPORED, PO KATEREM SE TE INFORMACIJE OBJAVIJO

(1) Upravljavci prenosnega omre�ja objavljajo vsakodnevno na internetu za vse relevantne točke

naslednje informacije o stanju zmogljivosti, in sicer redno/tekoče, na standardiziran,

uporabniku prijazen način:

(a) največjo mo�no tehnično zmogljivost za pretoke v obeh smereh,

(b) celotno pogodbeno in prekinljivo zmogljivost,

(c) razpolo�ljivo zmogljivost.
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(2) Upravljavci prenosnega omre�ja objavljajo za vse relevantne točke razpolo�ljive zmogljivosti

za obdobje najmanj 18 mesecev vnaprej in posodobijo te informacije vsaj enkrat mesečno ali

pogosteje, če so na voljo nove informacije.

(3) Upravljavci prenosnega omre�ja objavljajo dnevne posodobitve o razpolo�ljivosti

kratkoročnih storitev (dan in teden vnaprej), ki temeljijo med drugim na napovedih,

prevladujočih pogodbenih obveznostih in rednih dolgoročnih napovedih o razpolo�ljivih

zmogljivostih, in sicer letno za obdobje do 10 let za vse relevantne točke.

(4) Upravljavci prenosnega omre�ja objavljajo pretekle največje in najmanj�e mesečne stopnje

izkori�čenosti zmogljivosti in povprečne letne pretoke za vse relevantne točke, in sicer tekoče

za pretekla tri leta.

(5) Upravljavci prenosnih omre�ij vodijo dnevnik dejanskih skupnih pretokov za obdobje

najmanj treh mesecev.

(6) Upravljavci prenosnih omre�ij vodijo redno evidenco o vseh pogodbah o zmogljivostih ter

vseh drugih pomembnih informacijah v zvezi z izračunavanjem in zagotavljanjem dostopa do

razpolo�ljivih zmogljivosti, ki je dostopna vsem ustreznim nacionalnim organom za

izpolnjevanje njihovih nalog.

(7) Upravljavci prenosnih omre�ij zagotavljajo uporabniku prijazne instrumente za izračunavanje

tarif za razpolo�ljive storitve in za sprotno preverjanje razpolo�ljive zmogljivosti.

(8) Če upravljavci prenosnih omre�ij niso sposobni objavljati informacij v skladu z odstavki 1, 3

in 7, se posvetujejo z ustreznimi nacionalnimi organi in čim prej oblikujejo akcijski načrt za

čimprej�njo izvedbo, in sicer najkasneje do 31. decembra 2006.
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I. UVOD

1. Komisija je 12. decembra 2003 predstavila predlog Uredbe Evropskega Parlamenta in

Sveta o pogojih za dostop do prenosnih omre�ij zemeljskega plina1 na podlagi člena 95

Pogodbe ES.

2. Ekonomsko-socialni odbor je podal svoje mnenje2 2. junija 2004.

3. Evropski parlament je 20. aprila 2004 sprejel mnenje3 po prvem branju in potrdil 41

sprememb. Komisija ne bo predstavila spremenjenega predloga.

4. Svet je 12. novembra 2004 sprejel skupno stali�če v skladu s členom 251 Pogodbe.

II. CILJ PREDLOGA

Cilj predloga je dopolnitev lani sprejete Direktive 2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega

trga z zemeljskim plinom z jasnimi in natančnimi navodili za dostop tretje strani do prenosnih

omre�ij zemeljskega plina v lasti dr�av članic, ob upo�tevanju specifičnosti nacionalnih in

regionalnih trgov. Predlog lahko razumemo kot vzporednico Uredbe (ES) 1228/2003 o

pogojih za dostop do omre�ij za čezmejno izmenjavo električne energije, ki je bila sprejeta

kot del paketa za notranji trg. Predlog je zgrajen na sve�nju smernic, sprejetih na prostovoljni

podlagi na Evropskem forumu plinskih regulatorjev (Madridski forum), ki bodo v predlagani

uredbi zavezujoče.

                                                
1 UL C ..., ......., str. ...
2 UL C ..., ......., str. ...
3 UL C ..., ......., str. ...
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III. ANALIZA SKUPNEGA STALI�ČA

1. Splo�ne opombe

(a) Glede 41 sprememb Evropskega parlamenta se je Svet strinjal s Komisijo v tem,

da je

− sprejel naslednjih 22 sprememb:

− v celoti (nekatere s preoblikovanim konceptom): 7, 12, 15, 18-21, 23,

26, 32, 34 in 39-41;

− delno: 1, 4, 25;

− načeloma: 3, 13, 29, 36 in 38, in

− zavrnil naslednjih 18 sprememb: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35,

37, 42 in 43, na osnovi vsebine in/ali oblike.

Svet je tudi implicitno sprejel spremembo 33.

(b) V zvezi s predlogom Komisije, je Svet uvedel nekatere druge prilagoditve

(vsebine in/ali oblike), ki so navedene v nadaljevanju.

Vse spremembe, ki jih je Svet vnesel v predlog Komisije, je Komisija sprejela.

2. Posebne opombe

a) Glavne spremembe, ki jih je uvedel Svet v osnutek Uredbe, se nana�ajo na

smernice iz člena 9, njihovo področje uporabe je Svet zmanj�al; predvsem je bila

iz predloga Komisije črtana mo�nost, da bi Komisija lahko sprejemala nove

smernice v postopku odbora, Komisija pa obdr�i pristojnost za spreminjanje

smernic, določenih v prilogi osnutka Uredbe; te smernice se nana�ajo na dostop

tretje strani do storitev, načela mehanizmov za dodeljevanje zmogljivosti in

postopkov za upravljanje prenatrpanosti ter zahteve po preglednosti. Svet je tudi

uvedel dodatni odstavek v člen 9, v katerem je pojasnjeno, da se morajo razlike

med nacionalnimi sistemi zemeljskega plina odra�ati v smernicah, njihovi uporabi

in prihodnjih spremembah.

Svet je prav tako uvedel nov člen (člen 16), ki potrjuje, da se ustrezna odstopanja

in izjeme, ki jih zagotavlja Direktiva 2003/55/ES, uporabljajo tudi za to uredbo.
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Svet je tudi prestavil datum začetka uporabe uredbe s 1. julija 2005 na 1. julij

2006; to ne velja za člen 9(2), za katerega je predviden datum začetka uporabe 1.

januar 2007 (člen 17).

b) Druge spremembe se nana�ajo predvsem na:

•  Člen 2 (1(1)): Svet je rahlo spremenil definicijo prenosa, da je razjasnil, za
katere plinovode se definicija uporablja; to spremembo spremlja tudi uvedba
uvodne izjave 5;

•  Člen 2 (1(4) in (18)): Svet je uvedel dve novi definiciji ("neuporabljena
zmogljivost" in "zagotovljene storitve");

•  Člen 2 (1(23) in (24)): Svet je črtal definiciji novi udele�enci na trgu in končni
odjemalec glede na to, da se mora Uredba uporabljati na enak način za vse
dejavnike na trgu;

•  Člen 3 (1), v katerem je Svet uvedel nov drugi pododstavek, s katerim
zagotavlja, da so dra�be eden od mo�nih načinov za določanje tarif; hkrati so
uvedli uvodno izjavo 8;

•  Člen 5 (4) in člen 7(6): Svet je na novo oblikoval te določbe, da ne bi prihajalo
do nejasnosti;

•  Člen 6 (4): da bi natančneje določili področje uporabe, je bil drugi stavek tega
odstavka spremenjen in prenesen v Prilogo (točka 3.2.(b)) predvsem zaradi
stopnje natančnosti;

•  Člen 11 (2) do (5): Svet je črtal te odstavke in posledično tudi odstavek 1
člena 13;

•  da ne bi prihajalo do nejasnosti, je bila Direktiva 2003/55/ES dopolnjena s
�tevilnimi nadaljnjimi sklici (člen 1(2) (nov); člen 3(1) in (2)); člen 4(1); člen
10; člen 14; člen 15 (glej sprem. 36));

•  Svet je ob vseh �e navedenih uvedel tudi �tevilne nove uvodne izjave, ki so
predvsem odraz sprememb posameznih členov (uvodne izjave 4, 7, 10, 16 in
19 (ki ustrezajo sprem. 3).

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE

Svet je prepričan, da skupno stali�če v veliki meri ustreza večini �elja, ki jih je izrazil

Evropski parlament, in bo prispevalo k uresničitvi in dobremu delovanju notranjega trga za

zemeljski plin.

_____________________
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COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 3 November 2004

Interinstitutional File:
2003/0302 (COD)

14120/04

ENER 241
CODEC 1192

"I" ITEM NOTE
from : General Secretariat of the Council
to : Permanent Representatives Committee
No. Cion prop. : 16260/03 ENER 361 CODEC 1857 - COM(2003) 741 final
Subject : Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for

access to the gas transmission networks
- Adoption of a Common Position of the Council
- Adoption of the Council's reasons
= use of the written procedure

1. On 27 October, the Permanent Representatives Committee has recommended that the

common position set out in document 11652/04 ENER 190 CODEC 934 + COR 1 (de) +

COR 2 (en) + REV 1 (pt) as revised by the legal linguists as well as the statement of the

Council’s reasons (doc. 11652/04 ENER 190 CODEC 934 ADD1 + COR1) are adopted by

Council as an A-item and that the declaration in the Annex to this document is entered in the

Council minutes.

2. In view of the fact that there is no Council which could adopt those points in time before the

plenary session of the European Parliament of 15 November, Coreper is asked to agree to the

use of the written procedure to that effect.

_____________
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ANNEX

Declaration from the Commission:

Re: Regulation of the European Parliament and of the Council on conditions for access to

the gas transmission networks

"Storage and access to storage facilities do not fall under the scope of this Regulation.

Storage and access to storage facilities will therefore not be addressed in Guidelines laid down in

Article 9(1) of this Regulation or as amended under Article 9(2) of this Regulation."

_____________
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KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Bruselj, 16.11.2004 
KOM(2004) 760 končno 

2003/0302 (COD) 

  

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za 
dostop do prenosnih omrežij za plin 
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2003/0302 (COD) 

SPOROČILO KOMISIJE 
EVROPSKEMU PARLAMENTU 

 
v skladu z drugim pododstavkom člena 251 (2) Pogodbe ES 

 
o 

skupnem stališču Sveta o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za 
dostop do prenosnih omrežij za plin 

1- OZADJE 

Datum posredovanja predloga EP in Svetu 
(dokument COM(2003) 741 konč. – C5–0644/2004 - 
2003/0302(COD)): 

 
12. december 2003 

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 2. junij 2004 

Datum mnenja Evropskega parlamenta po prvem branju: 20. april 2004 

Datum spremenjenega predloga: Zaradi politične nujnosti ni bil 
predložen noben spremenjeni 
predlog. Svet je sprejel vse 
predlogi sprememb Parlamenta, 
ki jih je sprejela Komisija. 

Datum političnega dogovora v Svetu: 10. junij 2004 

Datum sprejetja skupnega stališča s strani Sveta  12. november 2004 

Priloga Izjava Komisije 

2- CILJ PREDLOGA KOMISIJE 

Ta predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta predstavlja dopolnilni ukrep k Direktivi 
2003/55/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi 
Direktive 98/30/ES. Cilj predloga je določiti minimalne zahteve za pogoje za dostop do 
prenosnih omrežij za plin.  

Izkušnje, med drugim tiste, pridobljene na Regulativnem forumu EU za plin v Madridu, so 
pokazale, da je odpiranje kvalitativnega trga tako pomembno kot odpiranje kvantitativnega 
trga. Medtem ko bo Direktiva 2003/55/ES trg v celoti odprla najkasneje do julija 2007, pogoji 
za pristop tretjih strank v omrežje v državah članicah še zdaleč ne zagotavljajo enakih 
pogojev. Tako Direktiva 2003/55/ES kot predlagana Uredba priznavata veliko pomembnost 
dostopa za tretje stranke kot glavnega načina odpiranja trga in uvajanja konkurence. Vendar 
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Direktiva opredeljuje zgolj cilje, Uredba pa teži k izpolnjevanju minimalnih zahtev v zvezi s 
ključnim elementom Direktive, tj. pogoji za dostop do prenosnega omrežja.  

3- PRIPOMBE GLEDE SKUPNEGA STALIŠČA 

Z izjemo zadev iz točke 4.4. skupno stališče v celoti ustreza predlogu Komisije in spoštuje 
njegovo vsebino. Nekaj dodatnih sprememb s strani Sveta in Evropskega parlamenta 
pojasnjuje ali dopolnjuje določbe Uredbe v zvezi z združljivostjo z Direktivo 2003/55/ES. 

Države članice ne priznavajo samo potrebe po Uredbi kot taki, ampak tudi dejstvo, da mora 
področje njenega izvajanja v izogib izkrivljanju konkurence in diskriminaciji preseči 
čezmejna vprašanja.  

4- PODROBNE PRIPOMBE KOMISIJE 

4.1 Spremembe, ki jih je sprejela Komisija in so bile v celoti ali delno vključene v skupno 
stališče 

Sprememba 1: Sprememba je sprejemljiva, kolikor opozarja na potrebo po odpravi preostalih 
ovir za trgovino. 

Sprememba 3: Sprememba opozarja na potrebo po posvetovanju in sodelovanju med 
Komisijo in ustreznimi podjetji, s čimer se Komisija strinja. 

Sprememba 4: Sprejemljivi del spremembe vsebuje pojasnilo. 

Sprememba 7: Predlagana opredelitev pojma „uporabniki omrežja“ vsebuje pojasnilo in 
poenostavitev, ne da bi omejila obseg opredelitve, ki jo je predlagala Komisija. 

Sprememba 12: Sprememba besedilo usklajuje z ustreznimi določbami Direktive 2003/55/ES. 
Upošteva tudi dejstvo, da v nekaterih državah članicah obstaja konkurenca med posameznimi 
plinovodi. Sprememba tudi priznava potrebo po oblikovanju tarif glede na omogočanje naložb 
v infrastrukturo kot tudi naložb, katerih cilj je pretok plina, na katerega ne vpliva nič, kar je 
povezano s kakovostjo ali interoperabilnostjo.  

Sprememba 13: Konvergenca tarifnih struktur in mehanizmov uravnavanja bi omogočila in 
izboljšala pogoje za trgovanje z zemeljskim plinom.  

Sprememba 15: Zadevo bi se lahko prepustilo trgu, saj je v interesu operaterja prenosnega 
sistema, da trži čim več svojih zmogljivosti. 

Sprememba 18: Sprememba pokriva pomemben vidik, o katerem se je razpravljalo v 
Madridu. Operaterje prenosnih sistemov bi zaščitila pred tveganji, povezanimi z 
negospodarnim ravnanjem uporabnikov omrežja ali nezanesljivimi uporabniki omrežja. 

Spremembe 19, 26, in 32: Spremembe so pojasnjevalne. 

Spremembi 20 in 39: Spremembi temeljita na prostovoljnih smernicah za dobro prakso TPA 
(dostop tretje stranke), ki so bile dogovorjene v Madridu, in vzpostavljata pravo ravnovesje 
med zahtevami konkurenčnega trga in zanesljivo oskrbo. 
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Sprememba 21: Pomembno je določiti rok, v katerem je neporabljene zmogljivosti treba 
ponuditi na prekinljivi podlagi. Uporabniki omrežja sicer ne bi imeli koristi od te storitve, če 
o tem ne bi bili obveščeni v roku, ki jim omogoča, da se na to odzovejo.  

Sprememba 23: Objava tarifnih izpeljav in metodologije, po katerih so nastale, in podatki o 
strukturi tarif so odgovor na zahtevo po transparentnosti, potrebni pa so za nastajanje 
konkurence ter v izogib nepoštenim in neprimernim tarifam. 

Sprememba 25, srednji del: Odobritev ustreznih točk sistema prenosa, o katerem mora 
informacija po posvetovanju z uporabnikom omrežja iti v javnost, bi zagotovila, da se 
objavijo informacije o tistih točkah, ki so najpomembnejše za trg. 

Sprememba 28: Sprememba je usklajena z besedilom smernic iz Madrida. Vključena je v 
vsebino, čeprav je Svet besedilo zaradi pravne jasnosti in skladnosti spremenil. 

Sprememba 29: Usklajeni izravnalni režimi so pomembni za neoviran pretok plina in razvoj 
promptnih trgov.  

Sprememba 34: Sprememba je koristen dodatek in odraža ustrezne določbe Uredbe (ES) 
1228/2003. 

Sprememba 36: Sprememba prispeva k povečani učinkovitosti dela Komisije ter racionalizira 
dolžnost sporočanja Komisije. 

Sprememba 38: Sodelovanje uporabnikov omrežja pri oblikovanju standardnih pogodb in 
omrežnih kod bi povečalo njihovo praktičnost in uporabnost. 

Spremembi 40 in 41: Spremembi temeljita na prostovoljnih smernicah, dogovorjenih v 
Madridu. Uporabniki omrežja se morajo naučiti, kako se vpliva na razpoložljivost pogodbenih 
zmogljivosti, da bodo lahko sprejeli potrebne ukrepe glede zadostitve potreb svojih strank v 
danih okoliščinah. Zato mora biti raven transparentnosti čim višja.  

4.2 Spremembe, ki jih je sprejela Komisija, a niso bile vključene v skupno stališče 

Ne obstajajo 

4.3 Spremembe, ki jih Komisija ni sprejela in niso bile vključene v skupno stališče 

Spremembi 1 in 4: Delov sprememb, ki pomenijo možno omejitev področja veljavnosti 
Uredbe na čezmejno trgovino, Komisija ne more sprejeti. Vsaka omejitev področja uporabe 
Uredbe na čezmejno trgovino bi onemogočila doseganje ciljev Uredbe. Zaradi omejitve 
področja uporabe Uredbe na čezmejno trgovino Uredba ne bi mogla zagotoviti potrebnih 
enakih pogojev v smislu pogojev za dostop, zlasti z državami članicami z več kot enim 
operaterjem prenosnega sistema. Vprašanja, ki jih obravnava Uredba, zadevajo vsa plinska 
omrežja in niso omejena na medsebojne povezave. Zaradi omejitve področja uporabe Uredbe 
na čezmejno trgovino bi predlagana uredba postala skoraj neuporabna. 

Spremembe 2, 5 in 6, 1. del: Spremembe dajejo napačen vtis, da bi se samo zaradi transporta 
preko mej povečala konkurenca v EU, medtem ko se to lahko doseže s povečanjem števila 
udeležencev na trgu, ki lahko dobavljajo plin po EU (tj. v državah članicah in po državah 
članicah). (glej tudi pripombe na spremembi 1 in 4) 
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Sprememba 6, 2. del: Sprememba omejuje področje uporabe Uredbe na operaterje prenosnih 
sistemov, kot so opredeljeni v skladu z Direktivo 2003/55/ES. To bi lahko izključilo 
regionalne prenosne sisteme in ne bi omogočilo enakih pogojev v smislu pogojev za dostop 
do prenosnih omrežij.  

Sprememba 8: Sprememba ne ločuje jasno med primarnimi in sekundarnimi trgi, ki so 
podlaga Uredbe. Zaradi nje lahko pride do napačnega razumevanja člena 8 „Trgovanje s 
pravicami do zmogljivosti“, kar pomeni sekundarne trge. 

Spremembi 9 in 10: Pojmov, opredeljenih s tema spremembama, ni v besedilu, zato 
opredelitve niso potrebne. 

Sprememba 11: Opredelitev „zadevnih točk“ bi morala biti v smernicah, priloženih k Uredbi, 
da bi ta bila prožna in se hitro prilagajala razvoju trga. Skladišča so bila namerno izvzeta iz 
področja uporabe Uredbe, ker bi bilo treba njihove posebne lastnosti in predpisane zahteve 
obravnavati posebej.  

Sprememba 14: Spremembo bi bilo zaradi splošne narave besedila težko ali nemogoče 
uporabiti v praksi. 

Sprememba 16: Teme, ki jih obravnava sprememba, presegajo področje uporabe Uredbe. 

Sprememba 17: Cilj spremembe je obveznost imetnikov zmogljivosti, da neporabljene 
zmogljivosti ponudijo na sekundarnem trgu. Komisija se sicer strinja s cilji in nameni 
spremembe, vendar je mnenja, da bi glede na obstoječe pogodbe gospodarske spodbude lahko 
bile zelo obetavne. Zadeve v zvezi z novimi pogodbami so obravnavane v členu 5(2). 

Sprememba 22: Sprememba bi vnesla veliko mero diskrecije v zvezi s tem, kar bi se moralo 
obravnavati kot „dolgotrajen in pomemben pogodbeni zastoj“. Poleg tega bi sprememba 
oslabila določbe iz besedila, ki ga je pripravila Komisija. Vredno je poudariti, da je v času, ko 
je – iz pravnih razlogov – treba obstoječe pogodbe obravnavati na drugačen način, bistvenega 
pomena, da se v novih pogodbah upošteva, da kopičenje zmogljivosti na konkurenčnem trgu 
ni sprejemljivo in da se je treba ravnati po načelu uporabi-ali-izgubi. 

Sprememba 24: Sprememba ne prinaša novih elementov. Opredelitve zadevnih točk vsebujeta 
člen 6(3) in Priloga. 

Sprememba 25, prvi in zadnji del: Točke v zvezi z objavo je treba zaradi jasnosti obravnavati 
zgolj v členu 6(3). Zaradi velikega števila izhodnih točk v nekaterih prenosnih sistemih je 
pomembno navesti vsaj odstotek zmogljivosti izhodnih točk, ki jih je treba objaviti. Ta 
zahteva je izpolnjena v Prilogi. 

Sprememba 27: Zaradi velikih razlik med evropskimi prenosnimi sistemi se spremembe zdijo 
preuranjene. Velikost sistema, skladišča in drugi instrumenti prožnosti, ki so na voljo 
operaterju prenosnega sistema, lahko vnaprej določijo njegove možnosti v zvezi s storitvami 
usklajevanja. Poleg tega je sklicevanje na sisteme usklajevanja, ki temeljijo na trgu, preveč 
nejasno, ker je na trgu za plin v EU več različnih tržno zasnovanih sistemov. 

Sprememba 30: Sprememba lahko da napačne signale, omeji ukrepe, ki jih je treba sprejeti, 
na posvetovanja, lahko pa bi ukinila tudi sodelovanje regulativnih organov, ki je potrebno 
zaradi zagotavljanje nediskriminatornih postopkov sklepanja pogodb. 
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Sprememba 31: Sprememba bi onemogočila izvajanje primernega procesa posvetovanja s 
podjetji, ki je po mnenju Komisije zelo pomemben. 

Sprememba 35: Medtem ko je Komisija večkrat spregovorila o svoji nameri, da ohrani proces 
posvetovanja s podjetji in potrošniki plina, z institucionalnega vidika ne bi bilo korektno 
odbora, ustanovljenega v skladu s predpisi komitologije, zavezati h kakršnim koli 
posvetovanjem. 

Sprememba 37: Nekatere države članice še vedno uživajo odstopanja od Direktive 98/30/ES. 
Za zagotavljanje dosledne uporabe zakonodaje Skupnosti, zlasti členov 22, 27 in 28 Direktive 
2003/55/ES in določb zadevne uredbe, so nujna odstopanja in izjeme pri uporabi Uredbe, saj 
Uredba dopolnjuje nekatere določbe Direktive, od katerih te države članice lahko odstopajo.  

Sprememba 42: Zaradi tehničnih razlogov, povezanih s pritiskom v omrežju, ki je odvisen od 
kratkoročnih sprememb, je treba objavljene zmogljivosti, preden se o njih podpiše pogodba, 
še enkrat potrditi. To velja predvsem za kratkoročne storitve in takojšnje storitve. 

4.4. Spremembe, ki jih Komisija ni sprejela, a so bile vključene v skupno stališče 

Sprememba 33: Komisija meni, da je treba poudariti, da imajo evropski državljani in podjetja 
pravico, da se, ko je to primerno, obrnejo na Sodišče. Toda Svet je pri prilagajanju člena 11 
zahtevam predlagane uredbe v celoti črtal odstavke 2, 3, 4 in 5 člena 11 ter vključil 
spremembo 33, ki jo je predlagal Parlament. Komisija se s takšnim pristopom Sveta strinja, 
saj poenostavlja določbe Uredbe.  

4.5. Spremembe, ki jih je vnesel Svet 

Opredelitve pojmov „novi tekmeci“ in „mali udeleženci“ iz členov 2(23) in (24) prvotnega 
predloga Komisije, so se črtale. Za Komisijo je to sprejemljivo, ker sta pojma „novi tekmeci“ 
in „mali udeleženci“ dovolj jasna. Kljub temu pa so se v besedilu Uredbe ohranile določbe, ki 
obravnavajo nove tekmece.  

V prvem in drugem odstavku člena 9 je Svet na predlog Komisije zmanjšal področje uporabe 
postopka komitologije Črtal je vse subjekte, ki jih še ne zajemajo smernice, priložene k 
Uredbi. Ohranjeni so samo tisti subjekti, ki jih priložene smernice že obravnavajo. Subjekte, 
ki jih je Svet izločil, bi se lahko obravnavalo kasneje, na primer, ob predložitvi poročila v 
skladu s členom 30 Direktive 2003/55/ES (2. Direktiva o notranjem trgu s plinom). 

V izogib vtisu, da vse smernice, priložene k Uredbi, zahtevajo široko standardizacijo ali 
uskladitev, je Svet dodal nov odstavek (člen 9(3)), da bi pojasnil to vprašanje. Komisija ni 
nikoli nameravala določiti, da je treba pogoje za dostop do omrežja standardizirati na ravni 
Skupnosti, hotela je le, da bi se določili minimalni standardi glede dostopa do omrežja. Zato 
je besedilo člena 9(3) za Komisijo sprejemljivo.  

Zaradi usklajenosti z Direktivo 2003/55/ES je Svet dodal člen 16 z naslovom „Odstopanja in 
izjeme“. Določbe tega člena bi omogočile dosledno uporabo zakonodaje Skupnosti. Člen 16 
Uredbe ne presega področja uporabe odstopanj, ki so že določena v Direktivi 2003/55/ES, 
državi članici z odstopanjem v skladu s členom 28 Direktive 2003/55/ES pa daje pravico, da 
zaprosi za začasno odstopanje od uporabe te uredbe, ki ga mora odobriti Komisija. 

Komisija je sprejela tudi enoletni odlog začetka veljavnosti Uredbe od prvotno predlaganega 
datuma.. Poleg tega se strinja, da se smernic, priloženih k Uredbi, ne spreminja pred 1. 



 

SL 7   SL 

januarjem 2007. Ker Komisija meni, da so smernice iz Priloge k Uredbi popolne, razumljive 
in pripravljene za pravilno odzivanje na tržne zahteve, lahko sprejme tudi ta predlog. 

5- SKLEP 

Komisiji bi bilo ljubše, če bi Uredba začela veljati leta 2005, vendar meni, da politični 
dogovor, sprejet 10. junija (s kvalificirano večino) in posledično skupno stališče, sprejeto dne 
12. november 2004 v celoti izpolnjujeta cilje, predvidene z Uredbo. Zato Komisija podpira 
skupno stališče. 
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Priloga 

Predlog uredbe o pogojih za dostop do prenosnih omrežij za plin 

Izjava Komisije 

Skladiščenje in dostop do skladišč sta izven področja veljavnosti te uredbe. 

Skladiščenje in dostop do skladišč zato ne bosta obravnavana v smernicah iz člena 9(1) 
Uredbe ali kot so bile spremenjene v skladu s členom 9(2) te uredbe. 


